
Alfons Mucha
Dívka s topazem

ze sbírek Regionálního
muzea v Chrudimi

Alfons Mucha
Dívka se smaragdem

ze sbírek Regionálního
muzea v Chrudimi

Interaktivní výstava zaměřená na prezentaci 

některých činností a řemesel našich předků. 

Přijďte vyzkoušet, jak se ručně mlelo obilí na 

mouku nebo psalo husím brkem. Výstava je 

určená  pro  celou  rodinu.

JUDr. KAREL PIPPICH
(1849-1921)

4.3. – 30.5. 10.6. – 29.8.

Výstava k 500. výročí
KOSTEL  SV.  MICHAELA  A  NOVÉ  MĚSTO

vysvěcení kostela

3.6. – 26.9.  STROJ  ČASU

25.6. - 29.8.  Jan  H.  LUŠOVSKÝ, nejen nemocniční malíř 
aneb asi poslední výstava,  vernisáž 24.6. v 17 hod.

JUDr. Karel Pippich, čestný občan 
Chrudimě, patří k významným 
osobnostem 2. poloviny 19. století 
a první třetiny 20. století. Výstava 
stručně připomene jeho život, 
rodinné zázemí, veřejné působení 
a  význam  pro  Chrudim. 

Při příležitosti významného životního jubilea bychom rádi 
návštěvníkům představili, jistě pro mnohé dobře známou, 
tvorbu chrudimského kreslíře – humoristy a ilustrátora           
J. H. Lušovského, osobnosti města Chrudim za rok 2010, 
autora i producenta programů pro děti i dospělé. Veřejnosti 
je známý především jako nemocniční malíř, v nemocnicích 
maluje  dětem  pro  radost  už  téměř  čtvrt  století.

V letošním roce si připomínáme 200 
let od narození chrudimského malíře, 
restaurátora a pedagoga Josefa 
Papáčka (1821 – 1882). Těžiště jeho 
tvorby bylo v portrétní malbě a malbě 
kostelních obrazů. Je také autorem 
velkého množství salvátorských 
obrazů. Výstava představí Papáčko-
va díla uchovávaná ve sbírkách 
Regionálního muzea v Chrudimi.

CHRUDIMSKÝ  MALÍŘ
JOSEF  PAPÁČEK 

9.9. – 31.10.

Výstava k 100. výročí úmrtí

REZAVÍ,  NEREZAVÍ
16.4. – 13. 6.

30  let  CHKO  Železné  hory
vernisáž 15.4. v 17 hod.

Výstava návštěvníky provede 
přírodou Železných hor, přes 
zastavení ve vybraných diora-
maticky ztvárněných přírodních památkách a rezervacích  
až po zastavení na samotné správě CHKO Železné hory         
v Nasavrkách, kde bude oddychovou formou představena 
činnost tohoto institutu. Samotná výstava je koncipována 
se spoustou interaktivních prvků tak, aby byla zajímavá    
pro všechny věkové kategorie. Výstavu budou doprovázet  
odborné  přednášky  a  exkurze.

Ve spolupráci s Chráněnou 

krajinnou oblastí Železné hory.

František Schmoranz st. byl 
významným architektem             
a památkářem, který se svými 
pracemi zapsal do dějin české architektury. Ve třiceti      
letech se stal chrudimským městským architektem                 
a později dokonce konzervátorem Chrudimského kraje. 
Rekonstrukce starších staveb realizoval v duchu dobového 
purismu usilujícího o obnovení tzv. čistého slohu                       
a k novostavbám přistupoval skrze romantický historismus. 
Jeho historizující úpravy sice často neodrážely původní 
podobu staveb, leckdy ovšem objekty zachránily před  
úplnou  zkázou.

FRANTIŠEK
SCHMORANZ st.
(1814-1902) 

výstava končí 23.5.2021

architekt, stavitel a památkář
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Jedná se o pokračování 

stejnojmenné výstavy, 

kterou muzeum pre- 

zentovalo v roce 2016.     

I tentokrát bude na 

výstavě prezentována 

historie vybraných chrudimských domů doplněná o zajímavé 

hmotné artefakty. K dokreslení atmosféry výstavu doplní 

obrazy chrudimských zákoutí, pocházejících ze sbírek 

chrudimského  muzea.

Skauting je celosvětový fenomén, 

jehož vznik sahá do počátků       

20. století. Hrál a dodnes hraje 

významnou úlohu ve výchově dě-

tí a mládeže. Celosvětově má 

organizace přes 60 milionů členů, 

Junák – český skaut pak sdružuje 

okolo 68 tisíc skautů a skautek. 

Jak ale vypadala historie a vývoj skautského hnutí na 

Chrudimsku? Co přináší skauting dnes? To všechno se 

dozvíte  na  naší  výstavě.

Výstava pocházej íc í  
především ze soukromé 
sbírky paní Zemanové 
pohladí duši holčičkám 
každého věku. Měly jste 
možnost během návštěv u příbuzných a známých 
přehrabovat se ve šperkovnici hostitelky, aby dospělí měli 
klid na debatu? Všechny prstýnky, náramky, korále. Také 
šaty, kabelky a plesové doplňky ve skříních představují velké 
lákadlo nejen pro malé slečny. Pojďte s  námi zavzpomínat 
na vše, co bylo možno  objevit  u  tetičky  ve  skříňce…

Jak slaví vánoční svátky lidé v různých zemích světa, jaké 
dodržují zvyky, kdo jim nosí dárky a další zajímavosti              
o postavách spjatých s Vánocemi, to vše se dozvíte na naší 
letošní vánoční výstavě. Kromě atmosféry cizokrajných 
Vánoc se budete moci inspirovat i recepty na netradiční 
sváteční  pokrmy.

17.9. – 28.11.
SKAUTING NA CHRUDIMSKU

5.11. – 9.1.2022

vernisáž 4.11. v 17 hod.
VÁNOCE  VE  SVĚTĚ chrudimských  domů II

vernisáž 9.12. v 17 hod.

10.12. – 13.2.2022 
CHRUDIM  VČERA  A  DNES - Střípky  z  minulosti

Těšíme se na Vaši návštěvu.

info@muzeumcr.cz
+420 469 620 330
www.muzeumcr.cz

Otevřeno denně mimo pondělí
00 00 30 009  - 12  a 12  - 17  hodin

Široká 86, 537 01 Chrudim IV

Připravilo: Regionální
muzeum v Chrudimi

PRAHA
Chrudim

Regionální muzeum
v Chrudimi zřizuje
Pardubický kraj

ALFONS MUCHA - PLAKÁTY

MOZAIKA Z DĚJIN REGIONU

EXPOZICE LIDOVÉHO NÁBYTKU A INTERIÉR JANA KOULY

STÁLÉ  EXPOZICE:

11.11. – 9.1.2022 

TETIČČINY  KORÁLE

Pro případné změny v programu výstav sledujte
www.muzeumcr.cz a       ,

vernisáž 16.9. v 17 hod.

kde najdete nově i webové výstavy.
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